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KSAU § 135/22
Rapport till kommunstyrelsen (juni 2022) avseende arbetet
med H22
KS2019.0421

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

135/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om Strategisk plan med budget för åren 2020–2022 i juni
2019 (KF § 82/19). I Handlingsplan 22 (H22), som är en del av den strategiska planen,
återfinns identifierade strategier som förväntas ge en ekonomisk effekt på 107 miljoner kr
över tre år. Det systematiska förbättringsarbetet är en avgörande del i arbetet. Flera
kommunövergripande projekt pågår i syfte att identifiera och åtgärda kvalitetsbristkostnader.
Syftet med H22 är att skapa förutsättningar som långsiktigt bidrar till att klara
välfärdsuppdraget. Återrapportering av arbetet sker tertialvis till kommunstyrelsen.
Förbättringsprojektens redogörelse för januari till april månad år 2022

I budget 2022 är målsättningen att H22 ska underlätta för nämnderna att klara deras 1%
effektivisering. De ekonomiska effekterna som uppnås för 2022 redovisas i tertialrapport 3.
Arbetsgivarområdet

Sjukfrånvaro:
Under våren 2022 har ett pilotprojekt inom hälsa, med arbete kring frisk- och riskfaktorer på
arbetsplats- och individnivå påbörjats. Åtgärder kommer också att ske för att öka
rapporteringen av tillbud och därmed minimera risker för ohälsa. Det kommer även
prioriteras att arbeta med att utveckla och förbättra våra chefers arbetsmiljö.
Sjukfrånvaron har under första delen av 2022 ökat och ligger nu på 9,7 % under de första 4
månaderna vilket motsvarar en ökning på 1,6 procentenheter sedan samma period förra året.
Framförallt är det den korta sjukfrånvaron under 14 dagar som har ökat. Detta är ett resultat
av hög sjukfrånvaro på grund av Covid under januari och februari. Under april har
sjukfrånvaron minskat till 7,5 %. Målsättningen är en sjukfrånvaro på 5,5 % eller lägre.
Personalomsättning:
Alla sektorer har nu en kompetensförsörjningsplan med aktiviteter för att attrahera, utveckla
och behålla medarbetare. Aktivt arbete med möjligheten att kunna erbjuda heltidstjänster är
också högt prioriterat.
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Personalomsättningen har under första delen av 2022 ökat med ca 40 externa avgångar.
Personalomsättningen är dock lägre än vad den var under samma period 2020.
Målsättningen är att bibehålla en personalomsättning på ca 10 % inklusive
pensionsavgångar.
Ledarutveckling:
Arbetet med ledarprogrammet ”Chef i Skövde kommun” inklusive ledaridé och ledarplattform pågår. Flera sektorer har påbörjat programmet och effekterna kommer följas upp.
Sedan föregående år samma period (jan-april) har:
Antalet tillsvidareanställda medarbetare ökat med ca 160.
Övertiden och fyllnadstiden ökat med 15 heltidsarbetare.
Timavlönade ökat med 30 heltidsarbetare.
Antalet totalt arbetade timmar i heltidsarbeten ökat med 140 varav den minskade
sjukfrånvaron och större behov av vikarier är två av förklaringarna.
Minska inköpskostnaderna

Sektorerna har tidigare genomfört en genomlysning av möjliga effektiviseringsåtgärder, i
den bedömdes målet om 8,5 miljoner kronor inte kunna uppnås. Arbetet med att identifiera
problemområden och ta fram åtgärdsförslag som syftar till att effektivisera inköp inom
ramen för H22 har därför fortsatt under första tertialet 2022. För att komma vidare har
respektive sektor fått i uppdrag att genomföra en spendanalys (systematisk faktainsamling
kring inköp) där fokus ligger på analysen som sedan ska användas som underlag till
prioritering och verkställande av åtgärdsförslagen. Även detta arbete har påverkats av
pandemin, till exempel har vård och omsorg identifierat flera områden men med hänsyn till
arbetsbelastningen i verksamheterna valt att avvakta med att tillföra uppdrag till
verksamheterna.
Inköpsbesparingar SSE






Ser över köp i fysisk butik som kan göras elektroniskt.
Kartläggning system (Serviceavdelningen) – vilka behövs eller kan ersättas av annat
Inventera och se över arbetssättet/inköp av maskiner till arbetare.
Förråd på Serviceavdelningen – behovsanalys av förrådet och eventuell förändring
PDSA-arbete inom serviceavdelningen för H22 inköp genomförd och utmynnat i tre
aktiviteter

Inköpsbesparingar övergripande:
Denna aktiviteten riktas mot övriga sektorer och innebär granskning av olika
inköpskategorier.Hittills har åtgärder identifierats som ger 1,5 miljoner kronor övergripande
2022. Målet är att nå 5 miljoner kronor. Anvisning för möbelinköp är påbörjad.
Standardsortiment/Bassortiment är framtaget för tre av de fyra områdena. Klara är Vård och
omsorg, kontor och konferens, förskola. Ett basutbud tagits fram ihop med verksamheten.
Digitalisering

Digitaliseringsplanerna består av utvecklingsaktiviteter i sektorernas verksamhetsplaner.
Digitaliseringsrådet har regelbundet följt upp status och resultat från aktiviteterna. Av totalt
51 är 2 aktiviteter genomförda. Av resterande 49 pågår 29 enligt plan.
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Digitaliseringsrådet beslutade 2020 om finansiering av digitaliseringsaktiviteter genom
medel om 2,4 mkr från ”Välfärdsportföljen”. Besluten har föregåtts av Business case och
redovisning av hur tänkt nyttorealisering ska genomföras. Ackumulerat har portföljen en
prognos på realiserad ekonomisk nytta motsvarande 5,1 mkr.
Implementera kommunövergripande strategier för kvalitetsutveckling i varje sektor

Projektet har följt planen. Kvalitets-och digitaliseringsplaner finns och följs upp. Samverkan
mellan digitaliseringsarbetet och kvalitetsutveckling har utökats. Sammanställda
ekonomiska effekter av kommunens kvalitetsarbete går inte att redovisa, men organisationen
har ökat sin kvalitetsmognad framförallt avseende kundfokus och ökad samverkan över
verksamhetsgränserna. Viktiga fokusområden 2022 är fortsatt ledarutveckling med fokus på
att leda förbättring och innovation och tydliggörande av en långsiktig målbild för
kvalitetsutveckling och digitalisering. Ytterligare fokusområden är att i större utsträckning
tillämpa framtagna arbetssätt för kvalitetsutveckling samt öka medarbetarnas delaktighet i
förbättringsarbetet.
Handlingar
Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
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KSAU § 136/22
Yttrande i mål nr. 2545-22 angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen
KS2022.0251

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

136/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta och till förvaltningsrätten inge nedanstående yttrande
som Skövde kommuns yttrande i mål nr. 2545-22 angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde kommun beslutade 2021-05-26, § 106/21 att
godkänna avtal om markreservation med Asplunds Bygg i Mellansverige AB i vilket del av
Skövde 5:178 reserveras för byggnation av bostäder. Beslutet överklagades till
förvaltningsrätten som 2021-06-30 avvisade överklagandet och sedermera till kammarrätten
som i dom 2022-05-24 återförvisade målet till förvaltningsrätten för de klagande som
påvisat att klagomålet inkommit i tid till kommunen. Kommunen har nu förelagts att
inkomma med yttrande senast den 16 juni 2022, för att möjliggöra behandling av
kommunstyrelsen har anstånd sökts och beviljats t.o.m. den 27 juni 2022. I enlighet med
föreläggandet biläggs såväl arbetsutskottets beslut, se bilaga 1, som övriga beslutsunderlag,
se bilaga 2.
Förvaltningen har därvid framtagit nedanstående förslag till yttrande.
YTTRANDE
Skövde kommuns inställning
Skövde kommun bestrider överklagandet och hemställer i att Förvaltningsrätten avslår
detsamma.
Grund för kommunens bestridande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut av 2021-05-26, § 106/21, är lagenligt och strider
vare sig mot lag eller annan författning.
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Utveckling av talan
Bakgrund/ Allmänt
3.1.1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde kommun beslutade den 26 maj 2021, §
106/21, att godkänna markreservation ned Asplunds Bygg i Mellansverige AB i
vilket del av Skövde 5:178 reserveras för byggnation av bostäder.

3.1.2.

Bakgrunden till beslutet, vilket framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse, är att
möjliggöra för kommunens strategiska mål att nå 60.000 invånare år 2025. Detta då
det skulle möjliggöra sammanläggande av fastigheter som redan ägs av exploatören
med fastigheten Skövde 5:178 som ägs av Skövde kommun (jfr. p. 3 i
markreservationsavtalet).

3.1.3.

I sammanhanget kan även påtalas att det rör sig om just ett markreservationsavtal
och inte vare sig ett markanvisnings eller köpeavtal (jfr. p. 4 & 5 i
markreservationsavtalet). Vad i sak detta innebär är att exploatören ska söka
planbesked. Beroende på om detta är positivt eller negativt kommer arbete med
detaljplan påbörjas i enlighet med det regelverk som återfinns i Plan- och bygglagen
(PBL) och frågor om markanvisning eller försäljning behandlas.

3.2.

Föreligger grund för upphävande enligt 13 kap. 8 § Kommunallagen?
Inledningsvis kan konstateras att vad avser laglighetsprövningar enligt
Kommunallagen (KL) tar dessa enkom sikte på om några av omständigheterna i 13
kap. 8 § KL är vid handen. Det ankommer inte på domstolen att ta ställning till om
ett beslut är bra eller dåligt, lämpligt eller olämpligt då det är avvägningar som
ankommer på politiken att göra. Följaktligen kan inte heller domstolen sätta något
beslut i det överklagande beslutets ställe utan är begränsad till att upphäva beslutet
om någon av grunderna i 13:8 är vid handen.

3.2.1.

3.2.2.

Av 13 kap. 8 § KL följer att ett överklagat beslut ska upphävas om
1. det inte kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller
regionen,
3. det organ som fattat beslutet inte haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

3.2.3

Såvitt kommunen kan utröna av klagomålet görs dock inget av ovanstående grunder
gällande av klagandena. Visserligen görs dels vissa hänvisningar till vad klagandena
anser lämpligt och bristande respekt dels till plan- och bygglagstiftningen och
detaljplaner i allmänhet. Vilket angetts ovan medger dock markreservationsavtalet
bara att planbesked söks och beroende på utfallet av det kan sedermera en
planprocess aktualiseras.
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3.2.4

Det klagandena anför, t.ex. avseende buller och trafik, är i sak sådant som hanteras
inom ramen för planprocesser. En ev. planprocess behöver därefter, precis som ev.
bygglov i ett ännu senare stadium, av naturliga skäl, hanteras i enlighet med
regelverket i PBL så att t.ex. erforderliga samråd sker med ev. sakägare. För ett
eventuellt framtida beslut såväl att anta, ändra, upphäva en detaljplan eller för den
delen bevilja bygglov gäller då särskilda överklaganderegler i PBL (jfr. 13 kap. 2a-3
§§ PBL). Eftersom kommunallagen är subsidiär till annan lagstiftning (jfr. 13 kap 3 §
KL) kan detta sålunda inte bli föremål för en laglighetsprövning enligt
kommunallagen (med mindre än att beslutet blivit att inte anta, ändra eller upphäva
en plan, jfr. 13:1 PBL, men då torde intresset för klagande att överklaga även vara
begränsat).

3.2.5

På vilket sätt klagande menar att beslutet att ingå ett markreservationsavtal, på sådant
sätt som skett och hur ifrågavarande beslut skulle strida mot lag eller författning är
sålunda tämligen oklart för kommunen.

3.3 Avslutande kommentarer
3.3.4

Vad avser bevisbördan i laglighetsprövningar åvilar den som huvudregel den som
gör gällande att kommunens beslut är olagligt (jmf Bohlin, Alf, Kommunalrättens
grunder, Nordstedts Juridik, 3:e uppl. s. 241).

3.3.5

Då klagandena, enligt kommunens förmenande, inte påvisat några omständigheter
för laglighetsprövningen som faller inom grunderna för upphävande av beslut enligt
13 kap 8 § Kommunallagen skall överklagandet följaktligen avslås.

Bilagor:

1. Protokoll från KSAU 2021-05-26, § 106/21
2. Tjänsteskrivelse med tillhörande beslutsunderlag.

Handlingar
KS2021.0160-13 KSAU § 106_21 Reservation av mark för bostäder i Hasslum etapp 4
627653_1_1.PDF
Tjänsteskrivelse KSAU godkänna reservationsavtal.pdf
Avtal om markreservation - Skövde 5.178.pdf
Karta över området (bilaga 1).pdf
Exploatörens illustrationskiss (bilaga 2).pdf
Ansökan om markreservation.pdf
Karta reservationsavtal till beslut.pdf
Karta översikt till beslut.pdf
Yttrande i mål nr. 2545-22 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
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KSAU § 137/22
Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022
KS2022.0182

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

137/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapporten avseende
perioden januari-april 2022.

Bakgrund
Årets första uppföljning är tertialrapport 1 som består av en ekonomisk årsprognos utifrån
perioden januari till april 2022. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 258,9
miljoner kronor 2022, vilket är 134,5 miljoner kronor bättre än budgeten på 124,4 miljoner
kr. I det prognostiserade resultatet ingår inte 66 miljoner kronor i negativ värdeutveckling av
kommunens finansiella placeringar. Budgetavvikelsen består framförallt av skatter och
generella statsbidrag 71 miljoner kronor, lägre kapitalkostnader och överskott i
demografimodellen samt nämndernas resultat 7 miljoner kronor.
Konsekvenser av pandemin och kriget i Ukraina påverkar världsekonomin och utvecklingen
av Skövde kommuns ekonomiska förutsättningar. Effekter är särskilt kännbara i
skatteprognoser, prisökningar, räntor, flyktingmottagande och efterfrågan på våra tjänster.
Prognososäkerheten bedöms vara högre än normalt och ekonomistaben följer utvecklingen
noggrant.
Nämnderna och affärsverken (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar totalt ett
överskott om 7 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen återfinns hos vård-och
omsorgsnämnden med 30 miljoner kronor. Fyra nämnder (kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden, barn-och utbildningsnämnden samt servicenämnden) prognostiserar totalt
ett underskott på 26 miljoner kronor.
Årets investeringsbudget uppgår till 730,2 miljoner kronor exklusive investeringar i
taxefinansierad verksamhet som uppgår till 237,1 miljoner kronor. I den totala
investeringsbudgeten för 2022 ingår ombudgeteringar från 2021 med 452,5 miljoner kronor
varav 113,1 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten.
Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive taxefinansierad verksamhet, beräknas
investeringar om totalt 684 miljoner kronor att genomföras 2022 vilket innebär en
budgetavvikelse om 283 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer.
Den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.
Trots att totalprognosen visar en positiv avvikelse ses en tydlig förändring gällande våra
pågående och kommande investeringsprojekt. Under första tertialet år 2022 har Sverige haft
en hög inflation vilket för kommunens investeringar har blivit kännbart med en kraftig
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prisuppgång på bland annat byggmaterial och drivmedel. Detta innebär att betydligt fler
investeringsprojekt bedöms genomföras till en högre kostnad än vad som budgeterats. Hur
både inflation och effekter på inköp fortsatt utvecklas är en osäkerhetsfaktor som oavsett
riktning kommer att få effekt på budget-följsamheten i kommunens investeringsprojekt.
De långfristiga lånen uppgick den 30 april 2022 till 4 484 miljoner kronor, varav 2 317
miljoner avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen.
Kommunen hade samtidigt 346 miljoner kronor i kassan. Prognosen för långfristiga skulder
kring slutet av 2022 beräknas uppgå till 4 700 miljoner kronor, varav kommunens egen
skuld är 2 400 miljoner kronor.
Det prognostiserade resultatet 2022 motsvarar 7,1 procent av skatter och bidrag. Kommunen
bedöms uppfylla det finansiella målet 2022 om 3 procent av skatter och bidrag vilket ger
utrymme för att täcka eventuella nämndsunderskott.
Avslutningsvis uppmanar kommunstyrelsen nämnder med prognostiserat underskott att
påvisa i dialogerna till tertialrapport 2 vilka åtgärder nämnderna avser att göra under 2022
för att klara de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för 2023. Underskott direkt
kopplade till effekter av pandemin ska beskrivas men behöver inte återställas.
Handlingar
Prognosrapport T1 2022.220608
Skickas till
Ekonomichef
Avdelningschef ekonomi- och verksamhetsstyrning
Samtliga nämnder
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KSAU § 138/22
Tilläggsbudget barn- och utbildning år 2022
KS2022.0237

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

138/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att för 2022 öka Barn- och
utbildningsnämndens ram med 22,5 miljoner kronor för digitalisering och läromedel.
Finansiering sker genom kommunens resultat.
Deltar ej i beslut
Johan Ask (S) och Maria Hjärtqvist (S) deltar ej i beslutet.
Bakgrund
Alliansen i Skövde kommun har initierat ett tillägg till barn- och utbildningsnämndens
budget under innevarande år (2022). Förslaget om en utökning på 22,5 miljoner kronor
syftar till att kunna implementera den digitaliseringsplan, utifrån nationell
digitaliseringsstrategi, som är beslutad av barn- och utbildningsnämnden och gäller från
förskola till gymnasieskola.
Satsningen syftar till att skapa likvärdighet mellan skolorna och öka undervisningens kvalité
genom att säkerställa likvärdig tillgång till digitala verktyg samt fysiska och digitala läromedel.
Alliansen föreslår ett tillägg till barn- och utbildningsnämnden för år 2022 med 22,5 mnkr.
Förslaget omfattar även fristående huvudmän.
Förvaltningens underlag för beslut
Kommundirektören och förvaltningen har kostnadsberäknat förslaget samt föreslår finansiering. Den redovisade kostnaden är baserad på en kartläggning som är gjord i samband med
en första prognos på skolorna.
 Datorer och surfplattor behöver köpas in till de förskolor och skolor som inte är fullt
utbyggda enligt plan. Kostnad för detta är ca 9 mnkr.


Utbyggnad för likvärdighet avseende digitala klassrum, det vill säga att samtliga
klass-rum ska ha projektor, högtalare och projektorduk, innebär en kostnad 2,4 mnkr.



Ljudutjämningssystem 1,0 mkr



Kapaciteten på nätverken behöver öka. De är inte tillräckliga för att klara ökad
digitalisering och att införa digitala nationella prov, kostnad 4 mnkr.
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Kompetensutveckling och stöd för lärare samt tillgång till support och tekniska
hjälp-medel. Beräknad kostnad är ca 2,5 mnkr.

Sammanfattning kostnader i år (engångsposter)
 Inköp och implementering av digitala verktyg: 18,9 mnkr


Inköp av tryckta läromedel: 3,5 mnkr

Det finns en osäkerhet i leveranser av datorer på grund av pandemin och kriget i Ukraina.
Kommunens resultat efter tertialrapport 1 år 2022 visar på ett överskott. Ekonomichefens
förslag till finansiering av tilläggsförslaget är att det därmed hanteras genom kommunens
resultat (enhet 900 Finans).
Handlingar
Skickas till
Kommundirektör
Barn-och utbildningsnämnden
Sektorschef SSV
Redovisningschef

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:2022-06-08 kl. 08:30
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KSAU § 139/22
Svar på motion om att införa fria pedagogiska måltider i
förskolan
KS2021.0359

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

139/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund
Vänsterpartiet Skövde och Miljöpartiet det gröna Skövde, har genom Gabryjel Blom (V) och
Emil Forslund (Mp) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa fria
pedagogiska måltider i förskolan. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.
I motionen föreslås att;
- Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram.
-

Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för
måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022.

Motionärerna påtalar utifrån Skolverkets definition att ”måltiden är ett tillfälle att umgås och
bygga relationer mellan barnen och de vuxna men att måltiden också kan integreras i det
pedagogiska arbetet”. Vidare säger motionärerna att den pedagogiska måltiden i flera
kommuner ses som en del i arbetet vilken man då inte kan ta betalt för. Motionärerna anser
också att då lärarbristen är fortsatt stor kan en åtgärd, för lättare framtida rekrytering av
personal, vara att införa fria pedagogiska måltider inom förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-01-24 att ”föreslå kommunstyrelsen besluta
att motionen anses besvarad utifrån framtagen kostnadsbild. Motionärernas förslag om
ökade anslag beslutades överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.”
Ärendet bereddes därefter av kommunstyrelsens arbetsutskottsberedning som ansåg att barnoch utbildningsnämnden behövde ta ställning till motionärernas båda förslag i sitt
remissyttrande.
Med anledning av ovanstående har motionen behandlats av barn- och
utbildningsnämnden två gånger.

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:2022-06-08 kl. 08:30
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I sitt ursprungliga yttrande (BUN § 3/22, 2022-01-24) skriver barn- och
utbildningsnämnden:
Inom sektor barn och utbildning betalar pedagoger inom förskolan idag 31 kr för pedagogisk
måltid. Kostnaden dras på den anställdes lön. Nämnden beslutade 2019-10-07, § 125, i
samband med åtgärder för effektivisering av barn- och utbildningsnämnden budget att höja
avgiften för pedagogisk måltid till 31 kr.
Sektor barn och utbildning har sedan tidigare arbetat fram en riktlinje gällande pedagogiska
måltider inom sektor barn och utbildning. I denna framgår bland annat syfte med
pedagogiska måltider;
-

grunden för matvanor läggs i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda
matvanor bär därför starta när barnen/eleverna är på förskolan och i skolan
att skapa en lugn och balanserad måltidsmiljö där man på ett naturligt sätt även
skapar förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö och hälsa
barnen/eleverna behöver vuxna som förebilder och stöd - det är mycket
betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma mat
som barnen/eleverna

Vidare kan konstateras att pedagogerna vid pedagogisk lunch inspirerar barnen/eleverna att
prova olika sorters mat vilket stärker barnens/elevernas matvanor, särskilt de barn/elever där
maten blivit en ”låsning” och som behöver extra stöd vid matsituationer.
Här kan pedagogerna nyttja den pedagogiska måltiden till ett lärtillfälle kring mat och
måltidsmiljö.
I Skatteverkets regelverk, SKV M2009:28, punkten 4.4.8.5 Fri kost för lärare och annan
personal, går att utläsa att ”förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan
personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri om personalen
vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltid eller i
samband med s.k. pedagogisk måltid”.
En omvärldsbevakning av pedagogisk måltid inom förskolan har gjorts, dels med
närliggande kommuner och dels med de kommuner som Skövde kommun brukligt jämför
sig med i olika sammanhang. Resultat av omvärldsspaning redovisas i separat bilaga.
Kostnad för att införa fria pedagogiska måltider i förskolan
Den årliga kostnaden för fria pedagogiska måltider inom förskolan är 4.4 mnkr. Detta är
framräknat utifrån 200 arbetsdagar per/år (vid uttagande av 5 veckor semester), 620 st
anställda, kostnaden på 31 kr/dag samt 600 tkr till fristående huvudmän (utifrån
grundbelopp):
200 dagar x 620 st anställda x 31 kr + 600 000 kr = 4.4 mkr
Barn- och utbildningsnämndes slutgiltiga yttrande (BUN § 39/22, 2022-05-02) lyder som
följer:

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:2022-06-08 kl. 08:30
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Nämnden kan se att fria pedagogiska måltider är värdefullt ur ett attraktivt
arbetsgivarperspektiv, både för att attrahera ny personal och även för att behålla redan
befintlig personal. Idag finns ett kompetensförsörjningsproblem eftersom antal sökande till
lediga tjänster inte räcker till.
Utifrån nämndens verksamhetsansvar ser dock nämnden att andra utvecklingsområden i
nuläget är högre prioriterade.
Mot ovanstående bakgrund föreslås motionen avslås i sin helhet.

Handlingar
Motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan (V) och (MP)
BUN § 3/22 Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan
Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga.pdf
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2022-05-02 Yttrande över återre....pdf
Skickas till
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:2022-06-08 kl. 08:30
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KSAU § 140/22
Ansökan om medel ur Landsbygdspotten från Norra
Billings Hembygdsförening, skogsmuseet på
Remningstorp
KS2022.0075

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-06-08

140/22

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla ansökan från Norra Billings
Hembygdsförening med 35 000 kronor för projekt Skogsmuseet på Remningstorp.
En förutsättning för att pengarna ska betalas ut är att projektet genomförs och avslutas under
2022. Dessutom får inte annan finansiering av projektet ske genom andra kommunala
medel.

Bakgrund
Norra Billings Hembygdsförening ansöker om 35 000 kronor ur Skövde kommuns
Landsbygdspott för att kunna installera en förbränningstoalett. Museet startade 2017 bl.a.
med bidrag från Landsbygdspotten. Museet har blivit ett uppskattat besöksmål. Utställning
och pedagogisk verksamhet är under ständig utveckling. De erbjuder guidade visningar,
fikaservering och temadagar för skolan. I mars 2022 fick museet ta emot ”Per Lindekrantz
Kulturpris” som delas ut av LRF i Västergötland.
Föreningen står nu inför att det torrdass som byggts inte är optimalt, både ur besökarnas och
föreningens hänseende. Det behöver byggas om till en mer funktionell, användarvänlig och
hygienisk inrättning. Föreningen vill utrusta det med en förbränningstoalett för att få en bra
och hållbar användning och hantering. Föreningen vill kunna hänvisa besökare till en
modern toalett och föreningen kommer även slippa en dyrbar och krånglig latrinhantering.
Handlingar
KS2022.0075-25 Maskad version, ansökan ur Landsbygdspotten från Norra Billings
Hembygdsförening
Skickas till
Ann-Louise Eliasson, Näringslivsenheten
Anneli Magnusson, sektor SMS

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:2022-06-08 kl. 08:30

Information
Johan Ask (S) deltog på medborgarceremonin den 6 juni.
Ulla-Britt Hagström (L), Maria Hjärtqvist (S) och Johan Ask (S) deltog på
nationaldagsfirandet den 6 juni.
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